
 

SMARTSAB® 
Felhasználásra kész kálium poliaszpartát oldat a borok hidegstabilizálásához 

Gyártó: VASON GROUP S.r.l. Localita Nassar, 37 I - 37020 Pedemonte Verona 
Forgalmazó: Cellarius Kereskedőház Kft. Szigetvár H-7900 Dencsházai út 12. 

Összetétel: 
Kálium poliaszpartát A-5D K/SD 10% kén-dioxid (E220) 0,3% és ioncserélt víz. 

Tulajdonságai: 
A borkőkiválást megelőző hatású stabilizálóanyag. 
A rendkívül magasfokú tisztaságának köszönhetően, a termék közvetlenül a palackozás 
előtt álló borok esetében is alkalmazható. Ebből a szempontból bizonyítást nyert, hogy 
a borhoz adagolva megőrzi aktivitását a mikroszűrés után is (a tesztet 0,45 μm 
porozitású PVDF membránnal végezték). 
Folyékony formulájú, sárgás színű enyhén opálos, de minden szennyeződéstől mentes 
termék. A SMARTSTAB® tökéletesen oldódik borban. 

Alkalmazása: 
A SMARTSTAB® a kálium-tartarát kicsapódását effektíven megakadályozó anyag. 
A SMARTSTAB® védőkolloidként viselkedik ezért használata a derítés előtt vagy avval 
együtt alkalmazva nem ajánlott. Bármely esetben az adagolása fehérjestabilizált és 
kolloidálisan tiszta (szűrt) bor esetében ajánlott. Vörösborok esetében csak a 
színstabilizáláson átesett borok esetében kedvező a használata, amelyet ajánlott 
kiegészíteni az ICON GUM vagy SMARTGUM alkalmazásával a bor színanyagaival 
létrejövő esetleges kölcsönhatások megakadályozása érdekében. 
A fehérjestabil és a derítési aljról lefejtett borhoz adagolt SMARTSTAB® nem változtatja 
meg a bor PROTEOTEST-el ellenőrzött melegstabilitását. 
A metaborkősavval ellentétben a SMARTSTAB® nem veszít a hatékonyságából a meleg 
hatására sem, ezért hosszú ideig stabilizálja a bort. A SMARTSTAB® alkalmazható a 
hűtéses borkőstabilizálás kiegészítő vagy azt helyettesítő eljárásként, illetve a Ju.CLA.S 
ED kezelés kiegészítheti a használatát különösen a magas kálcium tartalom által 
okozott kiválások megakadályozása esetén. Műszaki osztályunk kérdés esetén szívesen 
nyújt további információt ebben a témában. 
Használata kifejezetten a fehérjestabil, szűrt, palackozásra előkészített borok esetében a 
leghatékonyabb. 
A SMARTSTAB® használatakor tartsuk be a hatályos vonatkozó rendelkezéseket. 

Használata: 

A terméket fehérjestabilizált, és kolloidálisan tiszta borba minimum kétszeresére hígítva 
(súlyának kétszeresének megfelelő borban keverjük el 1:2) ajánlott bekeverni és alaposan 
egalizálni a teljes tételben. 

Bármely esetben ajánlott a végső szűrés előtt a szűrhetőségi index ellenőrzése. 
Vörösborok esetében ajánlott az ICON GUM vagy SMARTGUM-mal közösen alkalmazni 
az esetleges színkiválások megelőzése érdekében. 

Adagolás: 
20-100 mL/hL előzetes laboratóriumi hidegtabilitási teszt után. 
FIGYELMEZTETÉS: 100mL/hL SMARTSTAB® adagolása 10g/hL kálium- poliaszpartáttal és 
3mg/L kéndioxiddal emeli annak tartalmát. 

Csomagolás:  
5 és 25kg kannákban. 



 

 

 

Tárolás: 
A megbontott tételt alaposan zárjuk vissza és használjuk fel minél előbb. Száraz, hűvös 
helyen tárolandó fagymentes helyen!  

Veszélyességi besorolása:  
Besorolása: „nem veszélyes” a vonatkozó EU rendelet alapján. 


